
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

صصقلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 2 | 1 |

11a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.44  ) ( ةغرفم  )  ( 432  )  ( 131  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوركشت مكلعلو   : >> ... ةيآلا ريسفت  ةمتت 
-2 << نومعزت متنك  نيذلا  يئآكرش  نيأ  لوقيف  مهيداني  موي  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 << نوركشت مكلعلو  هلضف  نم  اوغتبتلو  هيف  اونكستل  راهنلا  ليلا و  مكل  لعج  هتمحر  نمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نومعزت متنك  نيذلا  يئآكرش  نيأ  لوقيف  مهيداني  موي  و  ىلاعت <<:  هلوق  دئاوف 
-5 << نورتفي اوناكام  مهنع  لضو  هلل  قحلا  نأ  اوملعف  مكناهرب  اوتاه  انلقف  اديهش  ةمأ  لك  نم  انعزن  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
هل6- لاقذإ  ةوقلا  يلوأ  ةبـصعلاب  ءونتل  هحتافم  نإ  ام  زونكلا  نم  هانيتاءو  مهيلع  ىغبف  ىـسوم  موق  نم  ناك  نوراق  نإ  ىلاعت << :  هللا  لاـق 

 << نيحرفلا بحيال  هللا  نإ  حرفت  هموق ال 
ضرألا7- يف  داسفلا  غبتال  كيلإ و  هللا  نسحأ  آمك  نسحأو  ايندلا  نم  كبيـصن  سنتال  ةرخآلا و  رادلا  هللا  كاتاء  آميف  غتباو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نيدسفملا بحيال  هللا  نإ 

11b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 12ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  67ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  4جمانرب 

ًايلاح 83نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
83

سمألا راوز 
613
راوزلا يلامجإ 

6848768

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
54

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
14421
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
20
راوزلا لجس 
2
ةيمقرلا ةبتكملا 
1

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.45  ) ( ةغرفم  )  ( 410  )  ( 135  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ........... << ةرخآلا رادلا  هللا  كاتاء  آميف  غتباو  ةيآلا << :  ريسفت  ةمتت 
-2 ............ << مكناهرب اوتاه  انلقف  اديهش  ةمأ  لك  نم  انعزن  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 ............ << مهيلع ىغبف  ىسوم  موق  نم  ناك  نوراق  نإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 .................... << ايندلا نم  كبيصن  سنتال  ةرخآلا و  رادلا  هللا  كاتاء  آميف  غتباو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
الو5- ًاعمج  رثكأو  ةوق  هنم  دشأ  وه  نم  نورقلا  نم  هلبق  نم  كلهأ  دق  هللا  نأ  ملعي  ملوأ  يدنع  ملع  ىلع  هتيتوأ  امنإ  لاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نومرجملا مهبونذ  نع  لئسي 
-6 << ميظع ظح  وذل  هنإ  نوراق  يتوأ  ام  لثم  انل  تيلاي  ايندلا  ةايحلا  نوديري  نيذلا  لاق  هتنيز  يف  هموق  ىلع  جرخف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-7 << نورباصلا الإ  اهاقلي  الو  ًاحلاص  لمعو  نمآء  نمل  ريخ  هللا  باوث  مكليو  ملعلا  اوتوأ  نيذلا  لاقو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-8 ..............<< يدنع ملع  ىلع  هتيتوأ  امنإ  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-9 ............... << هتنيز يف  هموق  ىلع  جرخف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

-10 .......... << ريخ هللا  باوث  مكليو  ملعلا  اوتوأ  نيذلا  لاقو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-11 << نيرصتنملا نم  ناك  امو  هللا  نود  نم  هنورصني  ةئف  نم  هل  ناك  امف  ضرألا  هرادبو  هب  انفسخف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
انيلع12- هللا  نم  نأ  الول  ردقيو  هدابع  نم  ءاشي  نمل  قزرلا  طسبي  هللا  نأكيو  نولوقي  سمألاب  هناكم  اونمت  نيذلا  حبـصأو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نورفاكلا حلفي  هنأكيو ال  انب  فسخل 

12a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.45  ) ( ةغرفم  )  ( 413  )  ( 138  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ..... << ردقيو هدابع  نم  ءاشي  نمل  قزرلا  طسبي  هللا  نأكيو  نولوقي  سمألاب  هناكم  اونمت  نيذلا  حبصأو  ةيآلا << :  ريسفت  ةمتت 
-2 << نيقتملل ةبقاعلاو  ًاداسف  الو  ضرألا  يف  ًاولع  نوديري  نيذلل ال  اهلعجن  ةرخآلا  رادلا  كلت  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 << نولمعي اوناك  ام  الإ  تائيسلا  اولمع  نيذلا  ىزجي  الف  ةئيسلاب  ءاج  نمو  اهنم  ريخ  هلف  ةنسحلاب  ءاج  نم  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 << نيرصتنملا نم  ناك  امو  هللا  نود  نم  هنورصني  ةئف  نم  هل  ناك  امف  ضرألا  هرادبو  هب  انفسخف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 ..... << ردقيو هدابع  نم  ءاشي  نمل  قزرلا  طسبي  هللا  نأكيو  نولوقي  سمألاب  هناكم  اونمت  نيذلا  حبصأو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6 << نيقتملل ةبقاعلاو  ًاداسف  الو  ضرألا  يف  ًاولع  نوديري  نيذلل ال  اهلعجن  ةرخآلا  رادلا  كلت  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-7 ............ << اهنم ريخ  هلف  ةنسحلاب  ءاج  نم  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-8 << نيبم لالض  يف  وه  نمو  ىدهلاب  ءاج  نم  ملعأ  يبر  لق  داعم  ىلإ  كدارل  نآرقلا  كيلع  ضرف  يذلا  نإ  ىلاعت << :  هللا  لاق 

12b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.97  ) ( ةغرفم  )  ( 413  )  ( 137  ) 
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0
0
تاحفصلا يلامجإ 

14498

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

3نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
2اينابسا

4اسنرف
ةدحتملا 7ةكلمملا 

ادنلريا 1ةيروهمج 
2نانبل
2ايبيل

2برغملا
8ادنلوه
1اينامور
1ايسور

11ةيدوعسلا
1ايناركوأ
29اكيرمأ

Vg1

 :- تايوتحملا  

-1 ......... << داعم ىلإ  كدارل  نآرقلا  كيلع  ضرف  يذلا  نإ  ةيآلا << :  ريسفت  ةمتت 
-2 << نيرفاكلل ًاريهظ  ننوكت  الف  كبر  نم  ةمحر  الإ  باتكلا  كيلإ  ىقلي  نأ  اوجرت  تنك  امو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةشقانملا3-
-4 ......... << داعم ىلإ  كدارل  نآرقلا  كيلع  ضرف  يذلا  نإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 ........... << باتكلا كيلإ  ىقلي  نأ  اوجرت  تنك  امو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6 << نيكرشملا نم  ننوكت  الو  كبر  ىلإ  عداو  كيلإ  تلزنا  ذإ  دعب  هللا  تاياء  نع  كندصي  الو  ىلاعت << : هللا  لاق 

13a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 455  )  ( 127  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نيكرشملا نم  ننوكت  الو  كبر  ىلإ  عداو  كيلإ  تلزنا  ذإ  دعب  هللا  تاياء  نع  كندصي  الو  ىلاعت << : هلوق  ريسفت  ةمتت 
-2 << نوعجرت هيلإو  مكحلا  هل  ههجو  الإ  كلاه  ئيش  لك  وه  الإ  هلإ  رخاء آل  اهلإ  هللا  عم  عدت  و ال  ىلاعت << :  هللا  لاق 
توبكنعلا3- ةروس 
-4 << ملأ : >> ىلاعت هلوق  ريسفت 
-5<< نونتفي مهو ال  انمآ  اولوقي  نأ  سانلا  بسحأ  ىلاعت << : هلوق  ريسفت 
-6. هاركإلا عاونأ  ىلع  مالكلا 
-7<< نيبذاكلا نملعيلو  اوقدص  نيذلا  هللا  نملعيلف  مهلبق  نم  نيذلا  انتف  دقلو  ىلاعت << : هلوق  ريسفت 
-8. ةلئسألا
-9<< نيبذاكلا نملعيلو  اوقدص  نيذلا  هللا  نملعيلف  مهلبق  نم  نيذلا  انتف  دقلو  ىلاعت << : هلوق  ريسفت  ةمتت 

صصقلا10- ةروس  نم  نيكرشملا >>  نم  ننوكت  الو  كبر  ىلإ  عدا  كيلإ و  تلزنأ  ذإ  دعب  هللا  تاياء  نع  كندصي  الو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
صصقلا11- ةروس  نم  نوعجرت >>  هيلإو  مكحلا  هل  ههجو  الإ  كلاه  ءيش  لك  وه  الإ  هلإآل  رخاء  اهلإ  هللا  عم  عدت  الو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

13b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 467  )  ( 152  ) 

 :- تايوتحملا  

ةروس1- نم  نوعجرت >>  هيلإو  مكحلا  هل  ههجو  الإ  كلاه  ءيـش  لك  وه  ـالإ  هلإـآل  رخاء  اـهلإ  هللا  عم  عدـت  ـالو  ىلاـعت << :  هلوق  دـئاوف  ةـمتت 
صصقلا

؟ 2- ئيش ةظفلب  ىلاعت  هللا  نع  ربخي  له 
؟ 3- مأ ال ةوعدلا  ةباجإ  هيلع  بجي  له  جاوز  ةوعد  ةقاطب  هتءاج  لجر 
ةروس4- نم  نوعجرت >>  هيلإو  مكحلا  هل  ههجو  الإ  كلاه  ءيـش  لك  وه  ـالإ  هلإـآل  رخاء  اـهلإ  هللا  عم  عدـت  ـالو  ىلاـعت << :  هلوق  دـئاوف  ةـمتت 

. صصقلا
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ًايلاح 83نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2003325

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103581138

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458317

راوزلا لجس 
105087

ةيمقرلا ةبتكملا 
723606

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108317348

نيذـلا5- هللا  نملعيلف  مهلبق  نم  نيذـلا  انتف  دـقلو  نونتفيال *  مهو  انماء  اولوقي  نأ  اوكرتي  نأ  ساـنلا  بسحأ  ملا *  ىلاـعت << :  هلوق  دـئاوف 
 << نيبذاكلا نملعيلو  اوقدص 

-6 << نومكحي ام  ءآس  انوقبسي  نأ  تائيسلا  نولمعي  نيذلا  بسح  مأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-7 << ميلعلا عيمسلا  وهو  تأل  هللا  لجأ  نإف  هللا  ءاقل  اوجري  ناك  نم  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-8 << نيملاعلا نع  ينغل  هللا  نإ  هسفنل  دهاجي  امنإف  دهاج  نمو  ىلاعت << :  هللا  لاق  ٌ
-9 << نولمعي اوناك  يذلا  نسحأ  مهنيزجنلو  مهتائيس  مهنع  نرفكنل  تاحلاصلا  اولمعو  اونماء  نيذلاو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

امب10- مكئبنأف  مكعجرم  يلإ  امهعطت  الف  ملع  هب  كل  سيل  ام  يب  كرـشتل  كادـهاج  نإ  انـسح و  هيدـلاوب  ناسنإلا  انيـصوو  ىلاعت <<:  هللا  لاق 
 << نولمعت متنك 

-11 ........ << انوقبسي نأ  تائيسلا  نولمعي  نيذلا  بسح  مأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
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